
 
 

Selvrapporterede symptomer forenelige med COVID-19 smitte via 
 Forskningspanelet.dk/Danmarks Mørketal 

 

Baggrund 

Foreningen James Lind Institute/Forskningspanelet.dk. har assisteret Facebook-gruppen kaldet 

”Danmarks Mørketal” med en frivillig spørgeskemaundersøgelse i marts og april 2020. Denne 

undersøgelse er nu tilendebragt. De der ønsker at assistere sundhedsmyndighederne med at 

overvåge COVID-19 epidemien gennem ugentlig besvarelse af symptomspørgsmål, henvises 

istedet til siden COVIDmeter, der åbnede 8, april 2020 og findes under Sundhed.dk. 

 

Som led undersøgelsen lavet i regi af James Lind Institute/Forskningspanelet.dk. blev 

interesserede borgere bedt om at besvare et spørgeskema indeholdende spørgsmål vdr 

demografi, forekomsten af symptomer forenelige med COVID-19 infektion, mm. Brugerne blev 

bedt om at svare ugentligt. Konceptet og flere af spørgsmålene var lånt fra 

befolkningsundersøgelsen ”Influmeter”. Her rapporterer et panel af brugere 

luftvejssymptomer hver uge i influenzasæsonen med henblik på at tillade at estimere 

forekomsten af influenza, også blandt de borgere der ikke har søgt læge i forbindelse med 

deres symptomer. Influmeter er del af et europæisk netværk og varetages i Danmark af 

Statens Serum Institut (SSI). SSI blev efter igangsættelsen af James Lind Institutes undersøgelse 

gjort bekendt med undersøgelsen. Undersøgelsen er designet og gennemført uden SSIs 

involvering, men SSI har efterfølgende fået overleveret de indsamlede data i anonym form 

med henblik på dataanalyse. I denne rapport præsenteres en dataoversigt lavet af SSI.  

 

Oversigten er opdelt i en beskrivelse af deltagelsen og en beskrivelse af de rapporterede 

symptomer. Symptomer er forsøgt grupperet således, at de personer, der rapporterede 

symptomer forenelig med COVID-19, kunne sammentælles, og de sammenlignes med de 

personer, der rapporterede diagnosticeret COVID-19. Denne rapport er afleveret 5. maj 2020. 

 

A Deltagelse 

 

Der var i alt 189.448 besvarelser i ugerne 12, 13 og 14. Nogle svarede kun i én uge, andre 

svarede flere gange. Der var 58,0% af deltagerne, der svarede én gang, mens 27,0% svarede to 

gange og 15,0% svarede tre gange. I alt deltog 120.734 personer i spørgeskema-besvarelsen. 

Deltagerne blev bedt om at angive deres alder, køn og postnummer. Fordelingen heraf 

fremgår af grafer og kort nedenfor. 

 

Figur 1 viser aldersfordelingen på deltagerne, opdelt på kvinder (rød kurve) og mænd (blå 

kurve). Den grå areal viser den samlede (begge køn) aldersfordeling.  

https://www.sundhed.dk/borger/corona/covidmeter/
https://influmeter.dk/
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Figur 1 – Aldersfordeling bland deltagerne, fordelt på køn. 

 

Deltagerne fordelte sig på 86.013 kvinder og 34.721 mænd. Dvs, at der var mellem to og tre 

gange så mange kvinder som mænd, der besvarede spøgeskemaet. Figur 2 viser fordelingen af 

deltagerne på kvinder og mænd. 

 

 

   Figur 2 – Kønsfordeling blandt deltagerne. 
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Den geografisk fordeling af besvarelserne vises på tre Danmarkskort. Der var en overvægt at 

besvarelser fra borgere bosat i Region Midt og Region Hovedstaden. 

 Figur 3 viser antallet af borgere, der besvarede, pr region. 

 Figur 4 viser det samme, men sat i forhold til hvor mange, der bor i hver region. 

 Figur 5 viser bopælskommunerne for deltagerne. 

 

 
 

 Figur 3 – Antal deltagere pr. region.  Figur 4 - Antal deltagere pr. 10.000 indbyggere 
opgjort pr. region.  

 

 

Figur 5 - Antal deltagere fordelt på kommuner. 
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B Symptomer 

 

I det fremsendte datamaterialet er deltagernes emailadresser blevet erstattet med en 

talværdi. Herved har det ikke været muligt for SSI at vide, hvem besvarerne var, men det har 

været muligt at koble besvarelser fra samme personer fra uge til uge. Datasættet er blevet 

oprenset og omkodet. En mindre del af besvarelserne er har været ufuldstændige og er slettet 

fra datasættet.  

Symptomer blev opgjort hen over de op til tre ugers besvarelser ved at tælle de forskellige 

symptomer, hver deltager havde rapporteret og opgøre dem pr deltager. Dette er valgt, fordi 

tidsperioden, men kunne rapportere i, var ganske kort i forhold til den kendte varighed af 

COVID-19. Således er to uger med feber kun talt med én gang, mens feber i én uge og åndenød 

i en anden begge er talt med i det samlede symptombillede.  

Figur 6 viser hyppigheden af de symptomerne, der blev rapporteret. De fleste deltagere 

rapporterede ingen eller højst to forskellige symptomer. 

 Der var 14,0% af deltagerne, der rapporterede 3 eller flere symptomer.   

 Der var 7,7% af deltagerne, der rapporterede 4 eller flere symptomer.   

 Der var 4,0% af deltagerne, der rapporterede 5 eller flere symptomer. 

 

 

 

 

                 Figur 6 - Symptomer blandt de deltagende. 
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Deltagerne blev også spurgt direkte, om de havde fået stillet en diagnose på COVID-19 eller 

influenza. Svarene på dette spørgsmål er angivet i tabellen herunder. 

         Tabel 1. Diagnosticerede tilfælde fordelt på køn. 

Diagnose Kvinder Mænd  Samlet 

 Antal % Antal %  Antal % 

Influenza 600 0,70% 197 0,57%  797 0,66% 

Covid-19 567 0,66% 140 0,40%  707 0,59% 
 

Flere kvinder end mænd havde COVID-19, men der var også flere kvinder end mænd, der 

besvarede spørgeskemaerne. Procenttallene viser, hvor mange der svarer ja ud af dem, der 

har besvaret. Ud af de 707 personer der blev diagnosticeret med COVID-19, rapporterede 597 

symptomer, der var forenelige med COVID-19.  

 

COVID-19 er en sygdom med et uspecifikt symptombillede. Den kan vise sig med forskellige 

sværhedsgrad, og de syge kan have en række forskellige symptomer. Der findes altså ikke en 

særlig gruppe af symptomer, man altid har. På grundlag af de symptom-spørgsmål, der var 

indeholdt i spørgeskemaet, har det ikke været muligt entydigt at bestemme ud fra 

besvarelserne, hvor mange der har haft COVID-19, og hvor mange der har fejlet noget andet. 

Ikke alle symptomer er optræder dog lige hyppigt. Feber og hoste ses ofte hos COVID-19 

patienter, men omvendt kan disse symptomer også have andre årsager. Tab af smags- og 

lugtesansen er derimod et mere specifikt symptom som sjældnere rapporteres fra andre 

sygdomme.  

Til denne opgørelse blev en case-definition anvendt. Dette er en operativ definition af hvilke 

kombination af de rapporterede symptomer, der skal ligge til grund for en antagelse af at 

besvareren sandsynligvis har haft COVID-19. Denne case-definition er lavet til situationen og 

kan siges at repræsentere det bedste bud med den aktuelle viden, men den er ikke 

nødvendigvis perfekt, og man kunne også forestille sig at have anvendt andre definitioner. Den 

lød som følger: 

En besvarer blev karakteriseret som havende mulig COVID-19, hvis man havde mindst to af 

følgende tre symptomer: Feber, hoste, tab af smags- og lugtesans. Eller hvis man havde et af 

disse symptomer i kombination med mindst to af de resterende symptomer, bortset fra 

kvalme, der ikke blev medtalt. Denne case-definition kan siges at anlægge en bred, 

inkluderende betragtning og tillader mange forskellige symptomer at bidrage i kombination. 

Det skal igen understreges at de resultater man når frem til med denne case-definition ikke 

nødvendigvis repræsenterer sandheden - den kan tænkes at overvurdere (men også at 

undervurdere), det faktiske antal syge med COVID-19. 
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Under denne case-definition, kunne det opgøres, at 13.703 personer havde rapporteret 

symptomer henover de tre uger i perioden, der var forenelige med, at de havde COVID-19. Det 

svarer til 11,3 % af besvarerne. Resultatet er vist i Figur 7. 

 

 

Figur 7 – Andelen af deltagere, der rapporterede symptomer, der kunne være 
forenelige med COVID-19. 

 

 

Fordelingen på mænd og kvinder heraf fremgår af Tabel 2 herunder. 

 

Tabel 2. Deltagere med mulig COVID-19 fordelt på køn. 

Kvinder Mænd Samlet 

Antal % Antal % Antal % 

       10.372  12,1%         3.331  9,6%        13.703  11,3% 
 

Deltagerne blev også spurgt om de selv mente, de havde COVID-19. Altså om de mente, at de 

symptomer, som de rapporterede, skyldtes, at de nok havde COVID-19, eller at de fejlede 

noget andet. Flertallet af de deltagere, der rapporterede symptomer, der kunne være 

forenelige med COVID-19, mente faktisk ikke, at de havde COVID-19. Det var kun omkring 1/3 

heraf, der selv mente de havde sygdommen, både for mænd og kvinder, som vist i Figur 7 og i 

Figur 8.  

Opsummerer man dette, viste besvarelserne, at 0,6% af deltagerne blev diagnosticeret med 

COVID-19, at op til 11,3% rapporterede symptomer forenelige med COVID-19 under en bred 

sygdoms-definition, og at omtrent 1/3 heraf selv formodede, at de havde COVID-19. Dette må 

siges at være undersøgelsens hovedresultat. 

  

11%

89%

Symtomer på Covid-19 Ikke Covid-19 symptomer
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Figur 8 - Fordeling blandt mænd som har symptomer der er forenelige med COVID-19. 

Figur 9 - Fordeling blandt kvinder som har symptomer der er forenelige med COVID-19.  
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Figur 10 viser aldersfordelingenblandt dem, der havde mulig COVID-19 iflg case-

definitionen sammenlignet med dem, der rapporterede en egentlig diagnose. Man skal 

bemærke at dette naturligvis også reflekterer alderssammensætningen af 

besvarelserne generelt. 

 

 

Figur 10 - Aldersfordeling blandt deltagerne rapporterende symptomer der er forenelige med COVID-19 

samt dem, der rapporterede at være blevet diagnosticeret med sygdommen. 

 

 

Endelig har vi brugt informationen fra brugerne om hvilket postnummer de boede i, til at 

undersøge den geografiske fordeling opgjort pr Region blandt de ca 13700 personer, der blev 

klassificeret som havende mulig COVID-19 iflg den anvendte case-definition. På Figur 11 ses 

fordelingen i faktiske tal. Denne afspejler naturligvis til dels hvor mange personer, der bor i 

hver region, men kan imidlertid også afspejle en skævhed i hvordan besvarerene fordelte sig pr 

region. Dette er der taget højde for i Figur 12, hvor antallet af mulige patienter er divideret 

med antal besvarere pr region og dette så farvelagt på kortet. Der ses nu kun at være en 

relativt lille forskel mellem regionerne, med en øget andel mulige patienter i Østdanmark. 

Dette er i overensstemmelse med fordelingen der sås i andre opgørelser på tidspunktet. 
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Region Antal 

Hovedstaden  5182 

Sjælland  1750 

Midtjylland  3227 

Nordjylland  1280 

Syddanmark  2264 
 

 

Figur 11 – Fordeling pr region blandt deltagerne rapporterende symptomer der er forenelige med COVID-

19, faktiske tal. 

 

 

 

 

Region Andel 

Hovedstaden  0,120 

Sjælland  0,122 

Midtjylland  0,107 

Nordjylland  0,111 

Syddanmark  0,111 
 

 

Figur 12 – Fordeling pr region blandt deltagerne rapporterende symptomer der er forenelige med COVID-

19, opgjort som andel af besvarerne i regionen. 

 


